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ЗАПОВЕД
№ 741
гр. Белослав 13.10.2017 г.
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2
от Закона за местните данъци и такси.

О П Р Е Д Е Л Я М:
І. За имотите в регулацията на всички населени места на територията на община Белослав, да се
извършват следните видове услуги:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване;
2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
ІІ. Услугите по т. І се предоставят и за следните имоти извън регулация:
- ІV-то класен път -Варна -Девня- местност "Пътека тала", землището на с.Езерово
- Семиз” ООД-землище с. Езерово
- „Булрем” ООД ПИ 27125.17.47 землище с. Езерово
- Гробищен парк - с.Езерово-местност "Пътека тала" землището на с.Езерово.
- “МТГ-Делфин" АД- промишлена зона с.Езерово
- „Трансстрой" АД- промишлена зона с.Езерово
- “Минстрой –Холдинг”АД-промишлена зона с.Езерово
- ППЗК”Зора”- землище с.Езерово
-„Кей Холидей” ЕООД – промишлена зона с. Езерово, представляващ ПИ 27125.72.12 с. Езерово
- “Строителен и технически флот” АД – с. Езерово
- Рибарско селище с.Езерово
-“М-строй”ООД - промишлена зона с. Езерово
- “Енергоремонт”АД - промишлена зона с. Езерово
- “ТЕЦ Варна”ЕАД промишлена зона с. Езерово
- „Технометал” ЕООД-землище с.Езерово, имот 27125.72.3
- „Пеликан експрес” ООД-землище с.Езерово, имот 27125.72.3
- Булмак 2005” ЕООД – ПИ 27125.33.19, ПИ 27125.33.20, землище с. Езерово
- Гробищен парк с.Страшимирово
- "Трансинс – индъстри”АД - местност "Добрева чука", землището на гр.Белослав
- "Белос" ООД- местност "Добрева чука", землището на гр.Белослав
- Кей Ейч Партнер” ООД - ПИ 03719.99.13, землище гр.Белослав
- “ВиК”ООД Варна -ПСОВ
- „Ново гробище"- местност "Дядови черневи нивя"-землището на Белослав
-“Металпласт -2”ООД, местност ”Дълбок дол” гр.Белослав
- ДП '' Пристанищна инфраструктура'' – землище гр.Белослав
- НК „ЖИ” Поделение „Сигнализация и телекомуникации” гр.София - м-ст „Манастира” землище
гр.Белослав
- Чешма “Манастира”, землището на гр.Белослав
-„Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна” собственост на
„Газтрейд”АД – ПИ 03719.202.32, землище гр.Белослав.
-Местност „Мандрите”, землище на гр. Белослав
- “ГД Изпълнение на наказанията –гр.Варна”- Затворническо общежитие с.Разделна
- ДП „Транспортно строителство и възстановяване" /бивше поделение №58600- Варна/ -с.Разделна;
- „Олива”АД, м-ст „Боджака” ПИ 61741.19.12, землище с. Разделна
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ІІІ. Услугата сметосъбиране и сметоизвозване не се предоставя за следните имоти в регулацията
на населените места:
1. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Белослав:
ПИ 03719.502.3329 ПИ 03719.502.3330 ПИ 03719.502.1799 ПИ 03719.502.1944
ПИ 03719.505.2030 ПИ 03719.505.2029 ПИ 03719.505.2027 ПИ 03719.505.2023
ПИ 03719.505.2024 ПИ 03719.505.2015 ПИ 03719.505.2026 ПИ 03719.505.2017
ПИ 03719.505.2018 ПИ 03719.505.2019 ПИ 03719.505.2020 ПИ 03719.505.2041
ПИ 03719.505.2021 ПИ 03719.505.2022 ПИ 03719.504.3416 ПИ 03719.504.3417
ПИ 03719.504.3418 ПИ 03719.504.3419 ПИ 03719.504.3413 ПИ 03719.504.3414
ПИ 03719.504.3412 ПИ 03719.504.3411 ПИ 03719.501.3004
2. По плана на с.Разделна :
УПИ Х-251 кв.34; УПИ ХІ-251 кв.34; УПИ ХІІ-251 кв.34; УПИ ХІІІ-251 кв.34; УПИ ХІV-251
кв.34; УПИ Х-251 кв.35; УПИ ХІ-251 кв.35; УПИ ХІІ-251 кв.35; УПИ ХІІІ-251 кв.35; УПИ ІХ-251
кв.36; УПИ Х-251 кв.36;УПИ ХІ-251 кв.36; УПИ VІ-251 кв.37; УПИ VІІ-251 кв.37; УПИ VІІІ-251
кв.37; УПИ ІХ-251 кв.37; УПИ Х-251 кв.37; УПИ ХІ-251 кв.37.
ІV. За имот № 000057 находящ се в местност „Батаклията” землище на с. Разделна, се предоставя
услугата „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”
V.1. за имот ПИ 023009, находящ се в местност „Чакмак баир” с. Езерово общ. Белослав се
предоставя услугата „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”
V.2. За имот ПИ 000038, находящ се в местност „Чакмак баир” с. Езерово общ. Белослав се
предоставят услугите „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” и „Обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”
VI. За всички имоти на територията на Община Белослав, за които не се предоставя услугата
„сметосъбиране и сметоизвозване” се предоставят следните услуги:
1. „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване”
2. „Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения”
VII. Честотата на сметоизвозване във всички населени места на територията на община Белослав
е както следва:
- за домакински съдове и улични кошчета - веднъж седмично
- за контейнери „Бобър” 1,1 куб.м.– два пъти седмично
Настоящата заповед да бъде обявена публично в срок до 31 октомври 2017г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Донка Монева - секретар на община Белослав.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Донка Монева - секретар на община Белослав, инж.
Владимир Георгиев – директор дирекция „ОСТСУ“, Росица Николова – Директор Дирекция „ФБМДТ”, Катя
Павлова - главен счетоводител, Маруся Николова – гл. експерт „ФБМДТ”, Йоанна Йовева – мл. експерт,
еколог в дирекция „ОСТСУ” за сведение и изпълнение, Представител на „Беласко” ООД

инж.ДЕЯН ИВАНОВ______п_______
Кмет на Община Белослав

Адрес: П.К. 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики” 23

